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Instrucțiuni de utilizare a întrerupătoarelor MODUL 
 

    
 

       

Clapeta 
1M 

Clapeta 2M Clapeta 1M 
indicator 

Clapeta 2M 
indicator 

Întrerupător Suport Ramă 

(TM11xx) (TM12xx) (TM11xxIN) (TM12xxIN) (SMxx) (NMxx) (OLxx, OSxx, OPxx) 
 
Instrucțiuni generale pentru utilizatori 
 
Înainte de instalare, citiți cu atenție instrucțiunile și verificați dacă produsul nu este deteriorat. Procedînd astfel, evitați 
posibilitatea existenței unor defecțiuni care ar putea provoca accidentări sau deteriorarea instalației electrice. Instrucțiunile 
sunt destinate tuturor utilizatorilor și, înainte de instalarea întrerupătoarelor, trebuie să le prezentați unei persoane calificate 
în acest domeniu. 
 
Instrucțiuni de siguranță 

 

Citiți cu atenție instrucțiunile și urmați instrucțiunile de siguranță. Nu răspundem pentru eventuale defecțiuni 
ale produselor și accidentări ale persoanelor în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță și 
instrucțiunilor de utilizare Din cauza riscului de electrocutare, instalarea poate fi făcută numai de personal 
calificat! 
Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor sau a persoanelor neautorizate. Nu dezasamblați produsul, deoarece 
acest lucru va anula garanția. Dacă produsul nu este instalat corect, acesta poate fi deteriorat definitiv. 
Produsul este destinat utilizării în intervalul de temperatură de la -20 ° C la +45 ° C în spații interioare și 
acoperite. Nu trebuie să fie expus la umiditate, ploaie sau apă. Produsul este utilizat pentru o tensiune de 
curent alternativ de până la 250 V, iar curentul nu trebuie să depășească valorile indicate pe produs. 
Nerespectarea normelor de siguranță poate duce la electrocutare! 

 

 
Descrierea produsului 
 
Întrerupătoarele sunt utilizate pentru a porni și opri circuitele electrice pentru curenți de 16 A sau 20 A (marcate pe produs). 
Acestea pot fi utilizate pentru iluminare, semnalizare, controlul motoarelor jaluzelelor și alte scopuri pentru care este necesară 
cuplarea circuitului electric. Întrerupătoarele sunt potrivite pentru montarea în doze îngropate, carcase montate la suprafață 
CUBO, sisteme de canale pentru cabluri MA, plăci de distribuție MO și doze de pardoseală MT. 
 
Date tehnice 
 
Curent nominal și tip: marcat pe produs 
Tensiune nominală: 250 V ~ 
 
Date de contact ale producătorului 
 
TEM Čatež d. d. 
Čatež 13 
8212 Velika Loka, Slovenija 
Tel.: +386 (0)7 3489 900 
E-mail: info@tem.si 
Web: www.tem.si 

   

mailto:info@tem.si
http://www.tem.si/
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Întreținere și curățare 
 
• Produsul nu necesită întreținere specială. Nu există componente funcționale în interiorul produsului care ar trebui 
întreținute, deci nu deschideți sau nu dezasamblați niciodată produsele. 
• Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau soluții chimice, deoarece puteți distruge elementele din plastic. 
• Nu orientați niciodată produsul într-un jet de apă. 
• Folosiți o cârpă uscată pentru a curăța părțile vizibile. 
 
Instrucțiuni de instalare 
 
Pentru conectarea electrică, se folosesc conductoare monofilare sau multifilare de la 1,5 mm2 la 2,5 mm2. În cazul 
conductoarelor multifilare este recomandată utilizarea cavităților cablurilor. Pentru montarea întrerupătorului trebuie să fie 
utilizat un suport adecvat, în funcție de forma și dimensiunea dozei de perete. 
 
a) Diagrame de legare 

 
SM10, SM11, SM12 SM20 SM40, SM41 SM61, SM62 SM60 + SM60 

  
   

     
SM60 + SM70 + SM60    

 

   

 
b) Diagramele circuitului de iluminare 
 

Indicația de pornire Iluminarea la oprire* Iluminat constant 

SM10, SM11, SM12 SM10, SM11, SM12 SM10, SM11, SM12 

   
   

SM60 + SM60 SM60 + SM60 SM60 + SM60 
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SM60 + SM70 + SM60 SM60 + SM70 + SM60 SM60 + SM70 + SM60 

   
   

SM20  SM20 

 

* impropriu pentru încărcări LED și 
CFL 

 
 
 
 
 

 

• Stabiliți starea fără tensiune prin oprirea siguranței sau a 
comutatorului principal. 

• Îndepărtați izolația pe o lungime de 11 mm pe conductoare. 
• Atașați un suport adecvat (2) la doza de perete (1). 
• Conectați conductoarele corespunzătoare la bornele întrerupătorului 

în conformitate cu diagramele de mai sus. Dacă doriți iluminarea 
întrerupătorului (IAxx), conectați-l în conformitate cu diagrama 
circuitului de iluminare. 

• Folosiți o șurubelniță cruce adecvată (SLPH2) pentru a strânge 
șuruburile. 

• Apăsați întrerupătorul (3) în suport. 
• Dacă aveți separat clapeta (5), apăsați-o pe întrerupător. 
• Dacă nu completați toate spațiile de pe suport, utilizați umplutura 

(TM21 sau TM22) sau clapete late (TM12). 
• Atașați rama (4) pe suport cu o apăsare ușoară. 
• Restabiliți tensiunea și verificați funcționarea 
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Garanția 
 
Producătorul garantează cumpărătorului proprietățile sau funcționarea impecabilă a produselor sale pentru o perioadă de 5 
(cinci) ani de la data cumpărării. 
Producătorul se angajează să remedieze defectul produsului, care ar apărea în perioada de garanție, pe cheltuiala sa sau de 
către operatorul său autorizat, într-un termen rezonabil, care să nu depășească 45 de zile de la primirea produsului reclamat 
și notificarea scrisă a cumpărătorului cu privire la defecțiune, respectiv să înmâneze cumpărătorului un produs nou de același 
tip și cel puțin de aceeași calitate în termenul menționat. 
Garanția este pentru defectele de funcționare ale produsului care rezultă din defecte ale materialelor utilizate și defecte în 
procesul de fabricație, cu condiția ca produsul să fie instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului. 
Garanția este valabilă pe teritoriul statelor membre ale UE. 
Garanția producătorului nu se aplică în următoarele cazuri: 
- utilizarea produsului contrar instrucțiunilor producătorului, precum și în cazul nerespectării instrucțiunilor de siguranță; 
- utilizarea produsului în scopuri pentru care nu a fost fabricat; 
- instalarea incorectă a produsului; 
- deteriorarea mecanică și defectele apărute nu din vina producătorului; 
- deteriorări și defecte cauzate de dezastre naturale (fulgere, cutremur, incendiu, inundații etc.) sau accidentale; 
- deteriorări și defecțiuni cauzate de sursa de alimentare necorespunzătoare (de exemplu, electrocutare etc.); 
- repararea produsului sau intervenția unei persoane neautorizate de producător; 
- orice modificări ale produsului. 
Garanția este valabilă numai cu condiția atașării facturii originale. 
 
Instrucțiuni de eliminare după utilizare 

 
În conformitate cu prevederile RoHS 2011/65 / UE 

Produsul NU conține substanțe restricționate de RoHS în concentrații care să depășească valorile maxime admise. 
Produsele uzate conțin materiale reciclabile și nu sunt deșeuri menajere. Eliminați produsul la sfârșitul duratei                         
sale de funcționare în conformitate cu prevederile legale aplicabile. 
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